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বূভভওাঃ  ওর প্রংা ভান অল্লায ভমভন জ্বীন  ভানফ 
জাভতব্রও ৃভি ওব্রযব্রেন এওভাত্র তাাঁযআ আফাদাব্রতয জন্য,  

রাত  ারাভ ফভলিত হাও ভপ্রয় যূর ভুাম্মাদ ملسو هيلع هللا ىلص এয 

ঈয মাব্রও াঠাব্রনা ব্রয়ব্রে ভস্ত রৃভনয়ায ঈয যভত 
স্বরু। সুযা অরাব্রক্ব ভান অল্লা ফব্ররন “ড় হতাভায যব্রফয 
নাব্রভ” তাআ প্রব্রতেও ভুভরব্রভয ঈয দ্বীব্রনয জ্ঞান জিন 
পযজ। অয ফিপ্রথভ জানব্রত ব্রফ অল্লা ম্পব্রওি,  স্পি 
দভরব্ররয ভবভিব্রত। হওননা ভান অল্লা ফব্ররনঃ  
“অয ভানুব্রলয ভব্রধে ওতও অল্লা ম্পব্রওি ভফতওি ওব্রয হওান জ্ঞান 
োড়া, হওান ভদায়াত োড়া এফং হওান ঈজ্জর ভওতাফ োড়া”  

[ সুযা াজ্জঃ ৮]  

ভঠও অক্বীদা না জানায জন্য এওজন ভুভরব্রভয হওান 
অভারআ অল্লায ভনওি ওফুর য় না। এআ ফআভিব্রত ভুভরভ 
জীফব্রনয জন্য গুরুত্ব্বূণি ভওেু অক্বীদাকত ভা‟অরা ঈব্রল্লঔ 
ওযা ব্রয়ব্রে মা জানা এওান্ত প্রব্রয়াজন। 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

১. ভান অল্লা হওাথায় অব্রেন?    
উঃ  ভান অল্লা তা‟অরা অযব্র অমীব্রভয ঈয অব্রেন। 

১ 

৫. আরাব্রভয ভফলয় ভনব্রয় ঠাট্টা ভওযা ফা ফেঙ্গ ওযা। (ওাব্রপয) 
৬. মারৃ ফা ফান ভাযা, তাভফজ- হিানা ওযা, জ্বীন ফ ওব্রয অেয 
ওযাব্রনা 
৭. ভুভরভব্রদয ভফরুব্রে ওাব্রপয- ভুভযওব্রদয াামে ওযা ফা তাব্রদয 
ভথিন ওযা। 
৮. ভনব্রজব্রও আরাভভ যীয়াব্রতয ফাভব্রয  ঈব্রবি ভব্রন ওযা। 
(ব্রমভনভি ভব্রন ওব্রয বণ্ড ীব্রযযা) 
৯. অল্লায দ্বীন হথব্রও রৃব্রয হথব্রও পযজ ভফলয়গুব্ররা না হজব্রন  
অভার না ওযা রৄধু রৃভনয়াফী ভফলয় ভনব্রয় ব্রড় থাওা। 
১০. আরাব্রভয হওান ভফলব্রয় তওি ওব্রয ভফব্রদ্বল প্রওা ওযব্রর 
ওাব্রপয ব্রয় মাব্রফ।  
এআ ভফলয় গুব্ররা হওানবাব্রফ ব্রয় হকব্রর হ আরাভ হথব্রও হফয ব্রয় 
ওাব্রপয ব্রয় মাব্রফ। তাব্রও ফশ্যআ দ্রুত তাফা ওব্রয ঔাব্রর ভদব্রর 
ভপব্রয অব্রত ব্রফ।  
 

অল্লা অভাব্রদয কুযঅন  ী সুন্নাভবভিও জীফন কড়ায তাপীও 
দান ওরুন। এওভি ভযও, কুপুযী, ভফদঅ’ত, াযাভ ভুক্ত ভযফায, ভাজ 
 হদ কঠব্রনয তাপীও দান ওরুন এফং অল্লায ন্তুভিয ভাধেব্রভ 
জাান্নাভ হথব্রও হফাঁব্রে জান্নাব্রত মায়ায তাপীও দান ওরুন।  
      অভীন 

৩৮ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 থিঃ  “অয মভদ তভুভ তাব্রদয ওাব্রে ভজব্রজ্ঞ ওয,  তব্রফ তাযা 
ফরব্রফ,  অভযা হতা ওথায ওথা ফরভেরাভ এফং হওৌতুও 
ওযভেরাভ। অভন ফরুন,  হতাভযা ভও অল্লায াব্রথ,  তাাঁয হুকুভ 
অওাব্রভয াব্রথ এফং তাাঁয যবূ্ররয াব্রথ ঠাট্টা ওযভেব্রর? েরনা 
ওব্রযা না,  হতাভযা হম ওাব্রপয ব্রয় হকে ইভান প্রওা ওযায 
য...” [ সুযা তাফাঃ ৬৫- ৬৬]  
সুতযাং, মাযা ভনব্রজয জাব্রন্ত ফা হজব্রন ফবু্রে আরাব্রভয ভফলয়গুব্ররা 
ভনব্রয় ভজা ওযব্রে তাব্রদয এ ফোাব্রয াফধান থাওা ঈভেত।  
 

৪৮. আরাভ  ইভান ভফনিওাযী ১০ ভি বংাত্মও ওাজ ভও ভও? 
উঃ  আরাভ  ইভান ভফনিওাযী ১০ ভি বংাত্মও ওাজ রঃ 
১. হমব্রওান হেব্রত্র অল্লায াব্রথ ভযও ওযা 
২. কায়রুল্লাব্রও অল্লায াব্রথ াব্রথ অফান ওযা  অশ্রয় 
োয়া, বফধ য়াীরা (ব্রমভন ভাজাব্রয- ওফব্রয ীব্রযয ওাব্রে 
োয়া য়) 
৩. আরাব্রভয ভফধানব্রও তুচ্ছ ভব্রন ওব্রয  ন্য (তাগুতী) ভফধানব্রও 
বার ভব্রন ওব্রয হভব্রন হনয়। 
৪. মভদ আরাব্রভয হওান ভফলয় ভাব্রন  অভার ওব্রয ভওন্তু ন্তুভি  
ওাব্রয ওব্রয না। (ব্রমভন দাভড় যাব্রঔ ফা স্বরাত ব্রড় ভওন্তু হিাব্রও 
হফাো ভব্রন ওব্রয...)  

৩৭ 

ভান অল্লা ফব্ররনঃ

থিঃ যভ দয়াভয়, অযব্রয ঈয ভুন্নত ব্রয়ব্রেন।[সুযা ত্ব্াঃ ৫] 

এোড়া সুযা   অর- ভ‟ুভভনুনঃ ১১৬, অর- পযুওানঃ ৫৯,  
অ- াজদাঃ ৪,  অর- াভদদঃ ৪, আঈনুঃ ৩,  অয- যা‟দঃ ২, 
অর- অযাপঃ ৫৪ নং অয়াব্রত তায ফস্থান ফরা ব্রয়ব্রে। াভদব্র 

এব্রব্রে যূর ملسو هيلع هللا ىلص এওজন দাীব্রও প্রশ্ন ওব্রযভেব্ররন, অল্লা 

হওাথায়? ভতভন ফব্ররভেব্ররন,  “অওাব্র” তঔন যূর ملسو هيلع هللا ىلص 
তাব্রও ভ‟ুভভনা ফব্রর অমাদ ওব্রয হদয়ায অব্রদ ভদব্রয়ভেব্ররন। 
     [ী ভুভরভ]  
সুতযাং মাযা দাফী ওব্রয ভান অল্লা ফিত্র ভফযাজভান ফা ভু‟ভভব্রনয 
ক্বরব্রফ এ ফআ ভভথো দাফী। 
২. ভান অল্লায ভপাত গুব্ররা ভও ভও? 
উঃ ভান অল্লায ভপাত গুব্ররায ভব্রধে ন্যতভ ব্রচ্ছঃ তাাঁয াত, 
াব্রয়য হকাো, হোঔ, াব্রতয অঙ্গুর  াব্রতয ঞ্জরী যব্রয়ব্রে। ভওন্তু 
ভতভন ওাব্রযা ভত নন হওঈ তাাঁয ভত নয়।   
৩. ভান অল্লায ভও হোযা অব্রে? 
উঃ হ্যা অল্লায হোযা অব্রে। অল্লা ফব্ররনঃ
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থিঃ মভীব্রনয ঈয মা ভওেু অব্রে ফআ বংীর। অয হথব্রও 
মাব্রফ রৄধু ভাভভভাভয়  ভানুবফ অনায যব্রফয হোযা।  

 [সুযা অয- যভানঃ ২৬- ২৭] 

তাোড়া জান্নাব্রত ভ‟ুভভব্রনযা অল্লাব্রও হোযা  তাাঁয ভনজ 
অওভৃতব্রত হদঔব্রত াব্রফন।  

[ সুযা ভওয়াভাঃ ২২- ২৩,  ী ভুভরভ]   

৪.ভান অল্লায ভও াত অব্রে? 
উঃ হ্যা অল্লায াত অব্রে। অল্লায ওথাআ এয দরীরঃ 

থিঃ অল্লা ফরব্ররন,  হ আফরী! অভভ অভায রৃআ াব্রত মাব্রও 
ৃভি ওব্রযভে,  তায প্রভত হজদাফনত ব্রত ভওব্র হতাভাব্রও ফাধা 
ভদর? তুভভ ংওায ওযব্রর,  না তুভভ তায হেব্রয় ঈচ্চ ভমিাদা 
ম্পন্ন? [ সুযা- স্বদঃ ৭৫]   

এোড়া সুযা ভাভয়দাযঃ ৬৪ নং অয়াব্রত অল্লায াব্রতয ওথা 
ঈব্রল্লঔে অব্রে। 
 

৫.ভান অল্লায ভও হোঔ অব্রে?  

৩ 

এয এওভি মভদ ফাদ থাব্রও তাব্রর হ আরাব্রভ প্রব্রফ 
ওযব্রত াযব্রফ না। 
৪৬. দ্বীব্রনয ভতনভি ভুরনীভত ভও? 
ঈঃ আরাব্রভয ভতনভি ভুরনীভত রঃ 

১. যফ ম্পব্রওি জানা ২. দ্বীন ম্পব্রওি জানা   
৩. নাফী ম্পব্রওি জানা 

এআ ভতনভি ভফলব্রয় ওর ভানুলব্রও ওফব্রয প্রশ্ন ওযা ব্রফ।  
৪৭.  ব্রনও ভয় ভানুব্রলযা ভনব্রজয জাব্রন্ত আরাব্রভয নানা ভফলয় 
ভনব্রয় ঠাট্টা ওব্রয থাব্রও-  হমভন দাভড়, িভু, নাভাজ, হুজুয আতোভদ 
ফেঙ্গ ওব্রয ফব্রর থাব্রও এ হেব্রত্র ভফধান ভও? 
উঃ এরু হম ওযব্রফ হ যাভয ওাব্রপয ব্রয় আরাভ হথব্রও হফয 
ব্রয় মাব্রফ। ভওেু াাভফব্রও ন্য এওজন ভুনাভপও াভান্য ভজা 
ওব্রয “হিুও অয বীতু” ফরায ওাযব্রন অল্লা তাব্রদয ভফরুব্রে 
ফব্ররনঃ    

  ۚ

  ۚ

 

৩৬ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ১.  কুয‟অন ২. ী সুন্না 
৪৫.  রা- আরাা আল্লাল্লা-  এয তি ওয়ভি  ভও ভও? 
ঈঃ রা- আরাা আল্লাল্লা ভুব্রঔ ফরব্রর এআ ৭ভি তি ূযণ না 
ব্রর তায ইভান ভযূণি ব্রফ না। তিগুব্ররা রঃ  
১.  রা- আরাা আল্লাল্লা এয থি ম্পূণিবাব্রফ হফাো। 
২. রা- আরাা আল্লাল্লা হত াভান্যতভ ব্রন্দ প্রওা না 
ওযা।  
৩.  এঔরাে হযব্রঔ রা- আরাা আল্লাল্লা ড়া। 
৪.  ভুনাব্রপওীবাফ দূয ওব্রয রা- আরাা আল্লাল্লা ড়া। 
৫.  রা- আরাা আল্লাল্লা হও ন্তয ভদব্রয় বাব্ররাফাা। 
৬.  রা- আরাা আল্লাল্লা এয দাভফ নুমায়ী অভার ওযা। 
৭.  রা- আরাা আল্লাল্লা এয জন্য অল্লায মাফতীয় অব্রদ 
ভনব্রলধ হভব্রন েরা। 
হমব্রতু জাব্ররী মুব্রকয ওাব্রপয ভুভযওযা রা- আরাা আল্লাল্লা 
এয থি জানব্রতা ভওন্তু তাযা ভানব্রতা না তাআ রৄধুভাত্র ভুব্রঔ 
ভুব্রঔ রা- আরাা আল্লাল্লা ফরব্ররআ ইভান অব্র না।ভব্রন 
যাঔব্রত ব্রফ,  ভযূণি ইভান =  

ভবু্রঔ ফরা  + ন্তব্রয ভফশ্বা ওযা  + অভার ওযা। 

৩৫ 

উঃ হ্যা অল্লায হোঔ অব্রে। ভান অল্লা তা‟অরা ফব্ররনঃ 

থিঃ অয অভভ হতাভায প্রভত ভব্বত হঢব্রর ভদব্রয়ভেরাভ অভায 
ভনব্রজয ে হথব্রও, মাব্রত তুভভ অভায হোব্রঔয াভব্রন প্রভত াভরত 
। [সুযা-  ত্ব্াঃ ৩৯] 

 

 

৬. ভান অল্লায ভও াব্রয়য হকাড়াভর অব্রে? 
উঃ হ্যা অল্লায াব্রয়য হকাড়াভর অব্রে। অল্লা ফব্ররনঃ 

থিঃ হভদন াব্রয়য হকাো হঔারা ব্রফ অয তাব্রদযব্রও হজদা  

ওযব্রত অফান জানাব্রনা ব্রফ,  ভওন্তু তাযা েভ ব্রফ না।  
[সুযা- ক্বরাভঃ ৪২]  

াভদব্র অব্রে,  অল্লা মঔন াীব্রদয জাান্নাব্রভ ভনব্রে 
ওযব্রত থাওব্রফন তঔন জাান্নাভ ফরব্রফ,  „ অব্রযা ভওে ু অব্রে 
ভও?‟  অল্লা তায ভনব্রজয া ভফুাযাওব্রও জাান্নাব্রভয ঈয 
যাঔব্রফন। জাান্নাভ ফরব্রফ,  মব্রথি মব্রথি।  [ফুঔাযী  ভুভরভ] 
 

৭.ভান অল্লায ভও াব্রতয ভভুি যব্রয়ব্রে?  
উঃ অল্লায াব্রতয ভুভি অব্রে। অল্লা ফব্ররনঃ
 

৪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

থিঃ তাযা অল্লাব্রও মথাব্রমাকে ভমিাদা হদয়ভন। থে হওয়াভব্রতয 
ভদন হকািা ৃভথফীআ থাওব্রফ তাাঁয ভভুিব্রত এফং অভান ভূ বাাঁজ  
ওযা ফস্থায় থাওব্রফ তাাঁয ডান াব্রত। [সুযা- মুভাযঃ ৬৭] 

ী ফঔুাযীব্রত এব্রব্রে,  যরূ ملسو هيلع هللا ىلص ফব্ররন,  „ভওয়াভাব্রতয 
ভদন অল্লা ভস্ত মভীনগুব্ররা অঙ্গবু্ররয ঈয যাঔব্রফন এফং 
অওাভূ থাওব্রফ তাাঁয ডান াব্রত…‟  
তব্রফ ভব্রন যাঔব্রত ব্রফ অল্লা ওাব্রযা ভব্রতা (দৃশ্য) নন, হওঈ তাাঁয 
ভব্রতা নয়। এগুব্ররা কুদযাভত ফা নুযানী াত, া, হোযা ফরায হওান 
দভরর হনআ।   [সুযা এঔরাঃ ৪] [সুযা রৄযাঃ ১১] 

অল্লায ' অওায'  ম্পব্রওি আভাভ অফু াভনপা ( যঃ)  ফব্ররনঃ 
' অল্লায হোযা  নাপ অব্রে,  হমভনিা অল্লা কুযঅব্রন ফণিনা 
ওব্রযব্রেন। কুযঅব্রনয ফণিনায় অল্লায হোযা, াত,  নাপব্রয হম 
ফণিনা হদয়া ব্রয়ব্রে তা তাাঁয ভপাত ( বফভিে) । অভযা তাাঁয আ 
ওর বফভব্রিেয ভফস্তাভযত জাভন না। তব্রফ হওঈ হমন অল্লায 
াতব্রও কুদযভত াত ফা তাাঁয ভনয়াভত না ফব্রর,  হওননা তাব্রত তাাঁয 
ভপাত হও স্বীওায ওযা য়।”   

[ আভাভ অফু াভনপায, ভপওহুর অওফায ৃষ্ঠা ৫৮- ৫৯]  

 

৫ 

ফযওত ভব্রব্রফ ফতীণি ওব্রযভে,  মাব্রত ভানুল এয অয়াতূ 
রেে ওব্রয এফং ফভুেভানকণ হমন তা নুধাফন ওব্রয।”  
  [ সুযা- স্বদঃ ২৯]  

সুতযাং কুয‟অন ভগ্র ভানফ জাভতয জন্য ভদায়াত স্বরু 
তাআ এআ ভওতাফ জাভত, ধভি, ফণি, হকাত্র ভনভফিব্রব্রল ফাআ ফবু্রে 
ড়ব্রত াযব্রফ।   
৪৪. দ্বীন আরাভ ভও ভযূণি? ওব্রফ আরাভ ভযণূি ব্রয়ব্রে? 
ওয়ভি ভনয়া‟ভব্রতয ভাধেব্রভ এভি ভযূণি ব্রয়ব্রে?   
ঈঃ হ্যাাঁ দ্বীন আরাভ ভযুণি। ভান অল্লা ফব্ররনঃ 

…অজ অভভ হতাভাব্রদয জব্রন্য হতাভাব্রদয দ্বীনব্রও নূিাঙ্গ 

ওব্রয ভদরাভ,  হতাভাব্রদয প্রভত অভায ভনয়া‟ভত ম্পণূি ওব্রয 
ভদরাভ এফং আরাভব্রও হতাভাব্রদয জব্রন্য দ্বীন ভব্রব্রফ েন্দ 
ওযরাভ।…”  [ সুযা ভাভয়দাঃ ৩]   

এআ অয়াত ভফদায় াজ্জ এয বালব্রণয ভয় নাভজর য়ায 
ভাধেব্রভ অল্লা অভাব্রদয আরাভব্রও ভানুব্রলয জন্য েূড়ান্ত দ্বীন 
ভব্রব্রফ ভব্রনানীত ওব্রযন। এআ দ্বীন ২ভি ভফলয় দ্বাযা ভযূণি। 
 

৩৪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 থিঃ যরূ হতাভাব্রদযব্রও মা হদন,  তা গ্রণ ওয এফং মা ভনব্রলধ 
ওব্রযন,  তা হথব্রও ভফযত থাও। [সুযা- াাযঃ ৭] 

সুতযাং অভার ওযফায ূব্রফি অভাব্রদয হজব্রন হনয়া ঈভেৎ হম, অভযা 

অভাব্রদয জীফব্রনয প্রব্রতেও ওাব্রজ অল্লায অব্রদ  যসুরملسو هيلع هللا ىلص 
প্রদভিত ত্ব্যীওায় অভার ওযভে ভও না! 
 

৪৩. অভাব্রদয হদব্র তথাওভথত ব্রনও অব্ররভ রাভা  
ভওে ু হরাব্রওযা ফব্রর-  „কুয’অন  ী াদী ড়ব্রর 
অভযা ফুেব্রত াযব্রফা না,  এগুব্ররা ফড় ফড় আভাভ,  অব্ররভ,  
অওাফীযব্রদয ওাজ‟,  এিা ভও ভঠও? 
ঈঃ না এিা এওদভ বুর। ভান অল্লা সুযা ক্বভাব্রয 
কুযঅব্রনয ফোাব্রয এআ এওআ অয়াত ৪ ফায ফব্ররব্রেনঃ 

“অভভ কুয’অন হও জ ওব্রয ভদব্রয়ভে হফাোয জন্য 
তএফ,  হওান ভেন্তাীর অব্রে ভও?”  

[ সুযা- ক্বভাযঃ ১৭,  ২২,  ৩২,  ৪০]    

ভান অল্লা অব্রযা ফব্ররনঃ 

“এভি এওভি ফযওতভয় ভওতাফ,  মা অভভ অনায প্রভত  

৩৩ 

৮. ব্রনব্রও অল্লায াব্রথ িৃ জীব্রফয াব্রথ াদশৃ্যতা, ভভর হঔাাঁব্রজ 
এিা ভও ভঠও? 
উঃ না, অল্লায াব্রথ হওান ৃি ভাঔরুব্রওয াদশৃ্যতা হনআ- আ। 
অল্লা  তাাঁয ভাঔরুব্রওয ভক্তয ভব্রধে হওান তুরনা য় না। ভান 
অল্লা ফব্ররনঃ 

  ۚ

থিঃ হওান ভওেুআ তাাঁয নুরূ নয়। ভতভন ফিব্রশ্রাতা  ফিদ্রিা। 
[সুযা- রৄযাঃ ১১]  ভতভন অব্রযা ফব্ররন,  “এফং তায ভতুরে হওঈ 
হনআ।”   [সুযা আঔরাঃ ৪] 
 

৯. এওভাত্র অল্লা োড়া ন্য হওঈ কাব্রয়ব্রফয ঔফয যাব্রঔন ওী? 
উঃ না। এওভাত্র অল্লাআ কাব্রয়ব্রফয ঔফয জাব্রনন। কুয‟অব্রন অল্লা 
ফব্ররনঃ 

থিঃ অয তাাঁয ওাব্রেআ যব্রয়ব্রে কাব্রয়ব্রফয োভফভূ। ভতভন ফেতীত এ 
ভফলব্রয় হওঈ জাব্রন না। [সুযা- অন’অভঃ ৫৯] 
 

১০. রৃভনয়াব্রত থাওা ফস্থায় হওান ভানুল ফা ভু‟ভভন ফান্দায ব্রে 
স্বব্রোব্রঔ ফা স্বব্রে অল্লাব্রও হদঔা ওী ম্ভফ? 
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 উঃ ফশ্যআ না। ভান অল্লা ফব্ররনঃ 

  ۚ

থিঃ  হ (ভুা) ফরর, হ অভায যফ, অভন অভাব্রও হদঔা ভদন,  
অভভ অনাব্রও হদঔব্রফা। ভতভন ফরব্ররন,  তুভভ অভাব্রও হওানভদব্রনা 
হদঔব্রত াযব্রফ না। [সুযা- অযপঃ ১৪৩] 

হওান ভাঔরুও এভন ভও নাফী যসুর অল্লা হও রৃভনয়ায জীফব্রন 
হদঔব্রত ানভন। ী ফঔুাযীব্রত এব্রব্রে, অব্রয়া( যাঃ)  

ফব্ররব্রেন “হম ফোভক্ত ফরব্রফ ভুাম্মাদملسو هيلع هللا ىلص অল্লাব্রও হদব্রঔব্রে 
হ ফড় ভভথেুও”। 
অল্লাব্রও রৃভনয়াব্রত হদঔায দাফীদায ীয, হুজবু্রযযা  েযভ ভভথুেও  
বন্ড  প্রতাযও, হওননা তাব্রদয দাফী কুয‟অন  ী সুন্না দ্বাযা 
প্রভাভণত না। 
 

১১. ভুাম্মাদملسو هيلع هللا ىلص ভও ভৃিকত ভদও ভদব্রয় অভাব্রদয ভত ভাভিয বতভয 
ভানুল, নাভও ভতভন নুব্রযয বতভয? 

উঃ অভাব্রদয যসুরملسو هيلع هللا ىلص ভাভিয বতভয এওজন ভানুল। অল্লা 
ফব্ররনঃ 

থিঃ ফরুন, অভভ হতাভাব্রদয ভতআ এওজন ভানুল, অভায প্রভত  

৭ 

৪১.  ইভাব্রনয রূওন ফা ভবভি ওয়ভি?  
উঃ ইভাব্রনয ভবভি হভাি ৬ভি। মথাঃ  ১. অল্লা ২. ভারাভয়ওা 
৩.  ভওতাফভু ৪.  নাফী- যূরকণ  ৫.  তাক্বদীয  ৬.  
অভঔযাত - এগুব্ররায ঈয ব্রন্দাতীতবাব্রফ ভফরৄে ন্থায় ভফশ্বা 
ওযা।  [ ফুঔাযী]  

দ্বীন ম্পব্রওি জ্ঞযা আরাব্রভয ঈয ভিব্রও থাওব্রত াব্রয না। 
৪২. অভার ওফুর য়ায তি ভও ভও? 
উঃ  অভার ওফুর য়ায তি ২ ভিঃ 
১. এঔরা. [এওভাত্র অল্লায জন্যআ এফাদাত ওযা তাাঁয াব্রথ 
যীও না ওযা] 
২. যসুর( )ملسو هيلع هللا ىلص(  )  প্রদভিত ত্ব্যীওা, ভত, থ, নীভত নুমায়ী 
অভার ওযা।   হওননা ভান অল্লা ফব্ররনঃ 

♦

থিঃ তএফ,  অভন ভনষ্ঠায াব্রথ অল্লায এফাদত ওরুন- হজব্রন 
যাঔুন,  এঔরা ণূি এফাদাতআ অল্লায জন্য।  [সুযা- মুভাযঃ ২- ৩] 
ভতভন অব্রযা ফব্ররনঃ 

 
 

৩২ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 অভাব্রদয হদব্র ঢারাবাব্রফ হম রৃভনয়াফী ভো জিন ওযা পযজ 
ভব্রন ওযা য় তা ভূরত ভ্রান্ত ধাযনা। ফযং রৄধুভাত্র রৃনীয়ায স্বাব্রথি 
জ্ঞান জিন ফা হম হওান ওাজ ওযা ভযও এয ন্তবুিক্ত। ভান 
অল্লা ফব্ররনঃ 

♦

  ۚ

 “হম ফেভক্ত রৃভনয়ায জীফন  তায হজৌরু ওাভনা ওব্রয,  য় অভভ 
তাব্রদয রৃভনয়াব্রতআ তাব্রদয অভব্ররয প্রভতপর বু্রযাভুয ভদব্রয় হদআ 
এফং তাব্রত তাব্রদয প্রভত ভওেভুাত্র ওভ হদয়া ব্রফনা। এযাআ তাযা, 
অব্রঔযাব্রত মাব্রদয জন্য অগুন োড়া হনআ এফং তাযা হঔাব্রন মা 
ওব্রয তা ফআ ফযফাদ ব্রয় মাব্রফ;  অয তাযা মা ভওে ু ওযত, তা 
ফআ ফাভতর।”  [সুযা হুদঃ ১৫- ১৬]   
এওজন ভুভরব্রভয জন্য প্রথভ পযজ ওাজ র “তাীদ” 
এয ঈয জ্ঞান জিন ওযা। এবাব্রফ ধাব্র ধাব্র তাব্রও 
দ্বীব্রনয প্রব্রতেওভি ভফলব্রয় জানব্রত ব্রফ। ভুভরভ ওঔব্রনা দ্বীভন 
ভফলব্রয় জ্ঞ ব্রত াব্রয না অয দ্বীভন ভফলব্রয় জ্ঞযা ওঔব্রনা 
ভুভরভ ব্রত াব্রয না।

৩১ 

য়াী হপ্রযণ ওযা য় হম,  হতাভাব্রদয আরাআ এওভাত্র আরা।  
     [সুযা ওাাপঃ ১১০] 

এ অয়াত দ্বাযা প্রভান য় হম ভুাম্মাদملسو هيلع هللا ىلص অভাব্রদয ভব্রতা ভানুল 
ভেব্ররন ূব্রফিয ভুভযও ওাভপযযা এিা জানব্রতা ভুাম্মাদملسو هيلع هللا ىلص 
তাব্রদয ভব্রতা ভাভিয ভানুল-  ভমভন ঔায়া- দায়া, খয- ংায, 
ফাজায খাি ওযব্রতন। এজন্য তাযা তাব্রও তুচ্ছ  প্রতোঔোন ওযত 
তাব্রদয ভব্রত ভুাম্মাদملسو هيلع هللا ىلص হমব্রতু ভানুল তাআ ভতভন ভওবাব্রফ 
নাফী ব্রত াব্রযন? হদঔা হকর,  ূব্রফিয ভুভযও ওাভপযযা 
এিা ভফশ্বা ওযত হম ভতভন ভাভিয বতভয াধাযন ভানুল। সুতযাং 
ভুাম্মাদملسو هيلع هللا ىلص নুব্রযয নাফী ফা “নুরুভ ভভন নুরুল্লা” (অল্লায নুব্রযয 
ং) আতোভদ এফ ওথা ভযওী এফং তাাঁয নাব্রভ ভভথো ফাদ। 
তব্রফ তায ভমিাদা অয ন্য ভানুব্রলয ভমিাদা ভান না। ভতভন ুব্রযা 
ভানফ জাভতয ভব্রধে হশ্রষ্ঠ। 
 

১২. ব্রনও ফআ সু্তব্রও ভরঔা অব্রে, এোড়া অভাব্রদয হদব্রয  

ঔোভতভান ফক্তাযা য়াজ ভাভপব্রর ফব্রর থাব্রওন হম, „ভুাম্মাদملسو هيلع هللا ىلص 
হও ৃভি না ওযব্রর অল্লা ভওেআু ৃভি ওযব্রতন না।‟ এিা ভও ভঠও?  
উঃ ঈব্রযয ওথাভি ম্পূণি ভভথো  ভবভিীন। কুযঅন  ী 
াভদব্র এয হওান দভরর হনআ।অল্লা ফব্ররনঃ 

থিঃ রৄধুভাত্র অভায আফাদত ওযায জন্যআ অভভ জ্বীন  ভানফ 
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 জাভত ৃভি ওব্রযভে। [সুযা মাভযয়াতঃ ৫৬] 

১৩. অভাব্রদয নাফীملسو هيلع هللا ىلص ভও কাব্রয়ব্রফয ঔফয যাঔব্রতন? 

উঃ না, অভাব্রদয নাফীملسو هيلع هللا ىلص কাব্রয়ব্রফয ঔফয ভওেুআ জানব্রতন না। 
অল্লা তা‟অরা ফব্ররনঃ 

  ۚ

  ۚ

থিঃ অভন ফব্রর ভদন,  অভভ অভায ভনব্রজয হওান ঈওায এফং 
েভতয ভাভরও নআ,  ভওন্তু মা অল্লা োন। অয অভভ মভদ কায়ব্রফয 
ওথা হজব্রন ভনব্রত াযতাভ,  তাব্রর ফহু ভঙ্গর জিন ওব্রয ভনব্রত 
াযতাভ,  পব্রর অভাব্রও হওান েভত স্পি ওযত না। অভভ হতা 
রৄধভুাত্র এওজন বীভত প্রদিও  সুংফাদদাতা ইভানদাযব্রদয জন্য।  

[সুযা- অযপঃ ১৮৮]  
ফাস্তফতায অব্ররাব্রও অভযা এ ওথা ফরব্রত াভয যসুরملسو هيلع هللا ىلص মভদ 
কাব্রয়ব্রফয ওথা জানব্রতন তাব্রর ভফভবন্ন মুব্রে  ভফব্রদ ভতভন অব্রক 
বাব্রক হজব্রন ভনযাব্রদ থাওব্রত াযব্রতন। 
১৪. ব্রনব্রওআ নাভধাযী ীয- ভভুিদ, রী- অরীয়াব্রদয জান্নাব্রত 
মায়ায ীরা ভব্রন ওব্রয, ীয ধযা পযজ ভব্রন ওব্রয ীব্রযয  

৯ 

হতাভাব্রদয প্রভত হতাভাব্রদয যব্রফয ে হথব্রও মা নাভজর ওযা ব্রয়ব্রে 
তা নুযণ ওয এফং তাব্রও োড়া ন্য ভববাফওব্রদয (ীয, ফুজকুি, 
আভাভ, হনতা, হুজুয) নুযণ ওব্রযা না।  [সুযা- অযপঃ ৩] 

মভদ অভাব্রদয হদব্র ভধওাং হরাও ৪ ভামাব্রফয এওভিয ন্ন 
নুযণ ওব্রয ভধওাংযাআ জাব্রন না ভাজাফ ভও ফা হওন?  তাব্রদয 

হজব্রন যাঔা ঈভেৎ হম যূর ملسو هيلع هللا ىلص ভাজাফ এয ফোাব্রয হওান ভওেু 
ফব্রর মানভন এ ফোাব্রয  আভাভ অফু ানীপা, াব্রপয়ী, ভাভরওী, 
অভাদ আফব্রন াম্বরী (যঃ) তাাঁব্রদয প্রব্রতেব্রও ফব্ররব্রেনঃ “মভদ 

অভায ওথাব্রও যসুরملسو هيلع هللا ىلص এয ওথায ভফরুব্রে হদঔ তাব্রর অভায 

ওথাব্রও েবু্রড় হপর (অভায তাক্বরীদ ওব্রযা না) অয যসুরملسو هيلع هللا ىلص এয 
ী াভদ গ্রণ ওয”  

[অর াযায়াযী জাম্মাঈর ওারাভ ৩য় ঔন্ড- ৃঃ ১,৪৬/ অর- আওাজ অর 
হপারানী ৃঃ ৫০/ অর- জাব্রভ’- আফনু অফভদর ফায ২য় ঔন্ড ৃঃ ৩২] 

এজন্য তাক্বরীদ ওযা ম্পূণি াযাভ এফং অভাব্রদয ফশ্যআ ভ 
সুন্না এয ঈয অভার ওযব্রত ব্রফ। 
৪০. ভুভরভ নয- নাযীব্রদয ঈয জ্ঞান জিন ওযা পযজ-  এঔাব্রন 
হওান জ্ঞান এয ওথা ফরা ব্রয়ব্রে? 
ঈঃ আরাব্রভ ভুভরভ নয- নাযীব্রদয ঈয দ্বীব্রনয (ভ অক্বীদা  
অভার) জ্ঞান জিন ওযা পযজ ওযা ব্রয়ব্রে।[ ভতযভভজী, আফব্রন ভাজা]    

৩০ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রব্রতেও দর এআ অয়াব্রতয প্রথভ ংিুকু হও দভরর ভব্রব্রফ 
হ ওব্রয ভনব্রজব্রদয দর  ভতব্রও প্রভতষ্ঠা ওযব্রত োয়। 
থে অর ওথা র এআ অয়াব্রতয প্রথভ ংব্রয ফোঔো 
র ভনব্রেয ং। 
 

৩৮. অল্লাব্রও ভও হঔাদা/ / ইশ্বয/ বকফান ফরা মাব্রফ?  
উঃ না মাব্রফ না। অল্লাব্রও তাাঁয হদয়া ভফত্র নাভভূ ধব্রয 
ডাওব্রত ব্রফ। ভান অল্লা ফব্ররনঃ  

  ۚ  ۚ

অয অল্লায জন্য যব্রয়ব্রে ফ ঈিভ নাভভূ। ওাব্রজআ হ 
নাভ ধব্রযআ তাাঁব্রও ডাও।অয তাব্রদযব্রও ফজিন ওয,  মাযা 
তাব্রও ভফওৃত নাব্রভ ডাব্রও,  তাযা ভনব্রজব্রদয ওৃতওব্রভিয পর 
ীঘ্রআ াব্রফ। [ সুযা অযপঃ ১৮০] 
 

৩৯. আরাব্রভ ভামাফ ভানা  তাক্বরীদ ওযা ভও জাব্রয়জ? 
ঈঃ না, আরাব্রভ ভামাফ ফরব্রত ভওেু হনআ। তাক্বরীদ ওযা াযাভ। 
এজন্য ভান অল্লা ফব্ররনঃ 

 

২৯ 

াব্রত ফায়াত ওব্রযন এিা ভও জাব্রয়জ? 
উঃ এিা জাব্রয়জ নয়। হওননা আরাব্রভ ীয- ভুভযদী ফরব্রত ভওেুআ 
নাআ। তাআ ীযব্রদয াব্রত ফায়াত ওব্রয ভুযীদ য়া ভফদঅ‟ত।  
ভান অল্লা ফব্ররনঃ 

থিঃ অয হতাভযা হ ভদব্রনব্রও বয় ওয! মঔন হওঈ ওায 
াভান্য ঈওাব্রয অব্রফ না এফং ওাব্রযা  ে হথব্রও হওান 
সুাভয ওফরু ব্রফ না;  ওায ওাে হথব্রও হওান ভফভনভয় 
হনয়া ব্রফ না এফং তাযা হওান যওভ াামে াব্রফ না।  
     [সুযা- ফাওযাঃ ৪৮]  
১৫. অভাব্রদয হদব্র ব্রনও ফক্তাযা ফব্ররন  ব্রনও ফআব্রয় ভরঔা 

অব্রে-  „ায়াতনু্নাফী‟ ফা নাফী ملسو هيلع هللا ىلص ওফব্রয জীভফত অব্রেন-  এিা ভও 
ভঠও? 
উঃ এিা ভযভও ওথা  এয ভফশ্বা অল্লা না ওব্রয ভদব্রয়ব্রেন। 

যসুরملسو هيلع هللا ىلص ভাযা ভকব্রয়ব্রেন হওননা ভান অল্লা ফব্ররনঃ 

থিঃ ভনশ্চয়আ তুভভ ভযণীর, তাযা ভযণীর। [সুযা- মুভাযঃ ৩০]  

১০ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ী ফুঔাযীযঃ ৭৩৩ াভদব্র অব্রে,  মঔন ভুাম্মদ ملسو هيلع هللا ىلص 
ভৃতুেফযণ ওযব্ররন তঔন ঈভায( যাঃ) হভব্রন ভনব্রত  াযভেব্ররন না 

হম নাফী ملسو هيلع هللا ىلص ভাযা ভকব্রয়ব্রেন,  তঔন অফু ফওয ( যাঃ) তায 
ওাব্রে এ অয়াত াঠ ওযব্ররন, “অয ভুাম্মদ এওজন যূর 
োড়া হতা ভওেআু নন! তাাঁয ূব্রফি ফহু যূর ভতফাভত ব্রয় হকব্রেন। 
তাব্রর ভও ভতভন মভদ ভৃতুেফযণ ওব্রযন থফা ভনত ন,  তব্রফ ভও 
হতাভযা ভপব্রয মাব্রফ? ফস্তুতঃ হওঈ মভদ ভপব্রয মায়,  তব্রফ তাব্রত 
অল্লায ভওেুআ েভত- ফভৃে ব্রফ না। অয মাযা ওৃতজ্ঞ,  অল্লা 
তাব্রদয য়াফ দান ওযব্রফন।”  

[অভর- আভযানঃ ১৪৪]  তঔন ঈভায( যাঃ)  ফুেব্রত াযব্ররন হম 

ভুাম্মাদملسو هيلع هللا ىلص ভতেআ ভৃতুেফযণ ওব্রযব্রেন এ হথব্রও হফাো মায় 

াাফাযা( যাঃ)  জানব্রতন নাফীملسو هيلع هللا ىلص ভৃতুেফযণ ওব্রযব্রেন। 
১৬. অল্লা রৃভনয়াব্রত ংঔে নাফী  যূর  হওন াঠাব্ররন? 
উঃ অল্লা তা‟অরা রৃভনয়াব্রত ংঔে নাফী  যূর  াভঠব্রয়ব্রেন, 
তাব্রদয ভাধেব্রভ ভানুলব্রদযব্রও অল্লায আফাদাব্রতয ভদব্রও থিাৎ 
তাীব্রদয ভদব্রও দায়াত হদয়ায জন্য অয ভযও ওযা হথব্রও 
ভফযত থাওায অফাব্রনয জন্য। ভান অল্লা ফব্ররনঃ 

১১ 

(২) ভান অল্লায সুন্দয  গুনফােও নাব্রভয দ্বাযা। (৩) হনওওায 
জীভফত ফোভক্তয রৃ‟অয ভাধেব্রভ। অল্লা ফব্ররনঃ 

  ۚ

 “অয অল্লায জন্য যব্রয়ব্রে সুন্দযতভ নাভভূ। সুতযাং হফ নাব্রভ 
হতাভযা তাাঁব্রও ডাও।” [সুযা অযাপঃ ১৮০]  
 

৩৭. দ্বীনী ফোাব্রয মভদ ভতাথিওে থাব্রও তাব্রর তায পায়ারা 
ভওবাব্রফ ওযব্রত ব্রফ? 
ঈঃ দ্বীনী ফোাব্রয মভদ হওান ভতব্রবদ য় তাব্রর তায পায়ারায জন্য 

অল্লায ভফত্র কুয‟অন  তাাঁয যসুরملسو هيلع هللا ىلص এয ী াভদব্রয ভদব্রও 
ভপব্রয হমব্রত ব্রফ। ভান অল্লায ফব্ররনঃ 

  ۚ

  ۚ

“হ ভভুভনকণ! হতাভযা অল্লায অনুকতে ওয  অনুকতে ওয যবূ্ররয 
এফং হতাভাব্রদয ভব্রধে মাযা হনতবৃ্রত্ব্য ভধওাযী। তঃয মভদ হতাভযা 
হওান ভফলব্রয় ভতভফব্রযাধ ওয,  তাব্রর তা অল্লা  তাাঁয যবূ্ররয প্রভত 
প্রতোিণ ওযা- মভদ হতাভযা অল্লা  হলভদফব্রয ঈয ইভান 
যাঔ। অয এিাআ ঈিভ এফং ভযণাব্রভ ঈৎওিৃতয।”   

[সুযা ভনাঃ ৫৯]  

 

২৮ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৪. ফাভলিও ভাভপব্ররয অব্রয়াজন ওব্রয যাতবয য়াজ ওযা। ২৫. 
ন্নবাব্রফ ভাজাফ ভানা। ২৬. য ারন ওযা। ২৭. এভন রৃ‟য়া 
ফা রৃরুদ মা াভদব্র নাআ হমভনঃ রৃরুব্রদ াজাযী, রৃরুব্রদ রেী, 
রৃরুব্রদ তাজ, জীপা ২৮. ভারাকুর ভাঈতব্রও অজযাইর  ফব্রর 
ডাওা ২৯. ভভথো াভয কল্প ফব্রর ভানুলব্রও াাব্রনা ৩০.“অস্তাক 
ভপরুল্লা [যভব্ব ভভন কুভল্ল জাভম্ব য়া ] অতুফুআরাআও রাারা 
য়ারা কুয়ািা আল্লা ভফল্লাভ „অভরআর „অভজভ”( এঔাব্রন যভব্ব ভভন 
কুভল্ল জাভম্ব ংিুকু ভফদঅ’ত ) ৩১.৭০ াজাযফায ওাভরভা ঔতভ 
৩২. আরাব্রভয নাব্রভ দর ওযা ৩৩. দব্ররয অভীব্রযয াব্রত ফায়াত 
ওযা ৩৪. দ্বীন প্রভতষ্ঠায় প্রেভরত যাজনীভত ওযা ৩৫. দ্বীব্রনয 
হপাজব্রতয নাব্রভ যতার ফব্রযাধ ওযা ৩৬. অল্লা াভপজ ফা ভপ 
অভাভনল্লা ফরা ৩৭. জানাজা হদয়ায ভয় ওাভরভা াাদাত াঠ 
ওযা ৩৮. ভৃত ফোভক্তয ওাজা নাভাব্রজয ওাপপাযা হদয়া ৩৯. 
কুয‟অনব্রও ফভয় েুভু ঔায়া ৪০. কুয‟অন নীব্রে ব্রড় হকব্রর 
রফণ ওাপপাযা হদয়া, ারাভ ওযা, ওাব্রর রাকাব্রনা  আতোভদ।  
 

৩৬. ভওবাব্রফ অভযা অল্লায বনওিে রাব ওযব্রত াভয? 
ঈঃ ৩ ভি অভার দ্বাযা অভযা অল্লায বনওিে রাব ওযব্রত াভযঃ 
 (১) ভফভবন্ন ধযব্রনয দরীর ভবভিও ৎ অভার দ্বাযা।  
 

২৭ 

অযঅভভ ফশ্যআ প্রব্রতেও ঈম্মব্রতয ভব্রধেআ এওজন ওব্রয যাূর 

হপ্রযণ ওব্রযভে এআ জন্য হম,  হতাভযা অল্লায আফাদাত ওয এফং 

ভযায ওয তাগুতব্রও।    [অন- নারঃ ৩৬] 
 

১৭. আফাদাত ফরব্রত ভও ফুোয়?  
উঃ আফাদাত র প্রওাশ্য ফা হকানীয় ঐ ওর ওাজ ওযা, ওথা ফরা 

 ভফশ্বা ওযা মা অল্লা তা অরা বাব্ররাফাব্রন ফা মায দ্বাযা 

অল্লায ন্তুভি রাব ওযা মায়। আফাদাত রৄধু ওাব্ররভা, নাভাজ, 
হযাজা, াজ্জ, মাওাত এয ভব্রধে ীভাফে নয়। অল্লা ফব্ররনঃ  

“ফর, ভনশ্চয়আ অভায স্বরাত, অভায কুযফানী এফং অভায জীফন 
অভায ভতৃেু অল্লায জন্য, ভমভন ওর ভৃিয যফ।”  

[অন’অভঃ ১৬২] 

সুতযাং আফাদাত র তাআ মা ওযব্রর অল্লা ঔুভ ন অয মা না 
ওযব্রর (াযাভ ওাজগুব্ররা) অল্লা ঔুভ ন। জীফব্রনয প্রভতভি ওাজ 
অল্লায ন্তুভিয জন্য ওযাআ আফাদাত। 
 

১৮. অল্লায ভনওি ফব্রেব্রয় ফড়/জখন্য াব্রয ওাজ হওানভি? 
উঃ অল্লায ভনওি ফব্রেব্রয় জখন্য াব্রয ওাজ ভযও ফা 
 

১২ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 তাাঁয াব্রথ ংীদায াফস্তে ওযা। অল্লা ফব্ররনঃ 

  ۚ

  ۚ  

থিঃ মঔন হরাওভান ঈব্রদচ্ছব্রর তায তু্রব্রও ফররঃ হ ভপ্রয় 
হেব্রর,  অল্লায াব্রথ ভযও ওব্রযা না। ভনশ্চয়আ ভযও র ফড় 
মুরভ।   [সুযা রুওভানঃ ১৩]   

১৯. ভযও ওত প্রওায  ভও ভও? 
ঈঃ ভযও ৩ প্রওাযঃ    
১. ফড় ভযও  ২. হোি ভযও ৩. গুপ্ত ভযও/ ভযব্রও ঔাপী 
ভান অল্লা ফব্ররনঃ 
 

  ۚ

“[হ ভুাম্মাদ!]অয ভনব্রদি ব্রয়ব্রে অল্লা ফেতীত এভন ওাঈব্রও 
ডাওব্রফ না, হম হতাভায বার ওযব্রফ না এফং ভন্দ ওযব্রফ না। ফস্তুতঃ 
তভুভ মভদ এভন ওাজ ওয, তাব্রর ভনশ্চয়আ তভুভ জাব্ররভব্রদয ন্তবুিক্ত 
ব্রয় মাব্রফ।” [সুযা আঈনুঃ ১০৬]  
 

 

১৩ 

সুতযাং হওান ওথা রৄধুভাত্র হুজুব্রক রৄব্রন তায ঈয অভার 
ওযা ঈভেৎ নয় ফযং ী দভরব্ররয নুযণ অফশ্যও।  
 

৩৫. অভাব্রদয হদব্র প্রেভরত ওভতয় ফড় ভফদ‟য়াত ভও ভও? 
ঈঃ ১. ইদ- আ ভভরারৃন্নফী ২. ভভরাদ। ৩. ফ- আ ফযাত ৪. ফ- আ 
ভভযাজ। ৫. কুয‟অন ঔাভন ৬. ভৃত ফোভক্তয জন্য-  কুয‟অন ড়া, 
কুরঔাভন, েভল্লা, রৃ‟অয অব্রয়াজন, য়াফ ফঔব্র হদয়া। ৭. 
হজাব্রয হজাব্রয ভেভল্লব্রয় ভজভওয ওযা। ৮. াল্কাব্রয় ভজভওয। ৯. ীয-
ভুযীভদ ভানা । ১০.ভুব্রঔ ভুব্রঔ ঈচ্চাযন ওব্রয ভনয়োত ড়া। ১১. ভঢরা 
কুরুঔ ভনব্রত ভকব্রয় ৪০ ওদভ াাঁিা, ওাাঁভ হদয়া ঈঠা ফা ওযা 
ভনরিজ্জতা। ১২.ভেল্লা হদয়া। ১৩.এজব্রতভায় মায়া । ১৪. নাভাব্রজয 
য জাভাব্রতয াব্রথ াত তুব্রর ভুনাজাত ওয। ১৫. ওফব্রয াত তুব্রর 
দ‟ূঅ ওযা। ১৬. ঔতব্রভ আঈনু, তারীর, ঔতব্রভ ওাভরভা, ফানাব্রনা 
দরুদ ড়া। ১৭. ১৩০ পযজ ভানা ১৮. আরব্রভ তাাঈপ ফা 
সুপীফাদ ভানা। ১৯. জন্ধভদন, ভৃতুেভদফ, ভফফাফাভলিওী, 
বোব্ররন্িাআন হড, স্বাধীনতা ভদফ, ভফজয় ভদফ, ব্ররা বফাঔ 
আতোভদ ভদফ ারন ওযা। ২০. ব্রযয ওাব্রে তাফা ড়া। ২১. 
জবু্রত খাড় ভাব্র ওযা ২২.অল্লাব্রও “হঔাদা” ফরা (ব্রওননা হঔাদা 
ফরা ভযও) । ২৩. ফাব্রতনী এব্ররভ ফা তায়াজ্জু ভানা।  
 

২৬ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তায ভব্রধে হনআ তা ফাভতর।” [ফঔুাযী  ভুভরভ]   

যসুরملسو هيلع هللا ىلص অব্রযা ফব্ররব্রেনঃ “অয হতাভযা দ্বীব্রনয ভব্রধে নতুন ৃভি 
ওযা হথব্রও াফধান হথব্রওা! ভনশ্চয়আ আরাব্রভ প্রব্রতেও নতুন ভফলয় 
ভফদ‟য়াত, প্রব্রতেও ভফদ‟য়াতআ ভ্রিতা, প্রব্রতেও ভ্রিতাআ 
জাান্নাভ।”[ভুনাব্রদ অভাদ,অফ ুদাঈদ] 
 

৩৩. মভদ হওঈ যূর ملسو هيلع هللا ىلص এয নাব্রভ ভভথো াভদ বতভয ওব্রয ফা 
জার াভদ ফা ভনকড়া াভদ ফানায় তাব্রর তায ভও ব্রফ? 

উঃ যূরملسو هيلع هللا ىلص এয নাব্রভ ভভথো ফরায ভযণভত জাান্নাভ। যূর 

 ফব্ররনঃ “হম ফোভক্ত অভায নাব্রভ ভভথো ওথা ফরব্রফ তায ملسو هيلع هللا ىلص
ভযণাভ ব্রফ জাান্নাভ।” [ফুঔাযী]  

অজ অভাব্রদয ভাব্রজ যূর ملسو هيلع هللا ىلص এয নাব্রভ ব্রনও জার াভদ 
যেনা ওব্রয ব্রনব্রও ভানুব্রলয ভাব্রে ভফভ্রাভন্ত েভড়ব্রয়ব্রে।  
সুতযাং অভাব্রদয দভরর ওাব্রয যূর ملسو هيلع هللا ىلص এয ী াভদ 
হজব্রন ফবু্রে অভার ওযব্রত ব্রফ। 
৩৪. এওজন ভানুল ভও ওযব্রর ভভথেুও য়ায জন্য মব্রথি? 

উঃ যূর ملسو هيلع هللا ىلص ফব্ররনঃ 
“এওজন ভানুল ভভথেুও য়ায জন্য এআ মব্রথি হ মা 
রৄনব্ররা তাআ প্রোয ওযব্ররা”  [ী ভুভরভ]  

২৫ 

ওভতয় ভযব্রওয তাভরওা 
১. অল্লাব্রও ফাদ ভদব্রয় ব্রন্যয ওাব্রে রৃ‟অ ওযা, ব্রন্যয ওাব্রে 
াামে োয়া। 
২. অল্লা োড়া ্ব্রন্যয নাব্রভ মফাআ ওযা।  
৩. অল্লা োড়া ন্য ওাব্রযা নাব্রভ ভানত ওযা। 
৪. ওফযফাীয ন্তুভিয জন্য ফা এভভনব্রতআ ওফব্রযয োযাব্র 
তায়াপ ওযা, ওফব্রযয াব্র ফা, ওফব্রযয ভুযাওাফা ওযা। 
৫. ভফব্রদ অব্রদ অল্লা োড়া ব্্রন্যয ঈয বযা ওযা। 
৬. ীয পভওযব্রও ম্মান ওব্রয ফা হদব্রনয়ারা ভফশ্বা ওব্রয তায 
ওাব্রে ন্তান, ফেফায় বাব্ররা ঈন্নভত োয়া, তাক্বদীয হপযাব্রনা, 
তাব্রদযব্রও ভুভওর অানওাযী ভব্রন ওযা। 
৭. স্বরাব্রত দাাঁড়াব্রনায ভত ব্রন্যয াভব্রন ফা স্মৃভতস্তব্রম্ভয াভব্রন 
দাাঁভড়ব্রয় শ্রো হ ওযা। 
৮. ভস্যা- ভুীফাত দূয ওযায জন্য তাকা,  ফারা,  াথয,  
ভযং,  তাভফম,  ওফে,  সুতা,  নওা আতোভদ ফেফায ওযা। 
৯. কাে,  াথয,  ওচ্ছ,  কুভভয আতোভদ েভব্রদয ওাব্রে 
োয়া, ভব্রনয অব্রফদন ফরা, তাব্রদয ফযওতভয় ভব্রন ওযা। 
১০. াপায়াত রাব্রবয অায়- ীয, হুজুয, আভাভব্রদয ওাব্রে  
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ভুযীদ য়া, ন্ন নুযণ ওযা।   
১১. মারৃ ওযা, মারৃ ওযাব্রনা, হঔা মারৃওযব্রদয ম্মান ওযা। 
১২. কনও,  বভফলৎফক্তাব্রদয ওাব্রে মায়া। 
১৩. কুংস্কায,  রৄব অরাভত হমভন – [ কুকুয ডাওব্রর 
ভানুল ভাযা মায়,  াত েরুওাব্রর িাওা অব্র. . . আতোভদ]  
ভফশ্বা ওযা। 
১৪.  যাভ,  বাকে- কণনা,  ংঔোয়,  তাযওা- নেত্র  হজাভতেভল, 
স্তব্রযঔা  ভদব্রয় বাকে মাোআ। 
১৫.  আফাদত এয হেব্রত্র ন্যব্রও বয় ফা রজ্জা ওযা [ ভানুল 
ভও ফরব্রফ?? মভদ নাভাজ ভড় তাব্রর ভও োকুযী থাওব্রফ,  
দাভড় যাঔব্রর হতা ব্রন্যযা াব্র! , দিা ওযব্রর ভানুল ঈা 
ওব্রয আতোভদ]  
১৬.  প্রানীয েভফ,  ভূভতি,  প্রভতভূভতি,  ওািুিন অাঁওা।   
১৭.  রৄধুভাত্র রৃভনয়ায জন্য  স্বাব্রথি ওাজ ওযা [ হমভন 
ড়ারৄনা ওযভে বাব্ররা োকুযীয জন্য ফা ভাতাভতা হও হফা 
ওযভে ওাযন ভাজ হভব্রন েরা দযওায আতোভদ]   
১৮.  ারার হও াযাভ ভব্রন ওযা  াযাভ হও ারার ভব্রন 
ওযা। 

১৫ 

ভফলয়আ ভফদ‟অত তাআ এঔাব্রন ভফদা‟অব্রত াানা ( ঈিভ 
ভফদা‟অত)  ফা ভফদা‟অব্রত াভয়েয়া ( ভনওৃি ভফদ‟অত)  
ফব্ররব্রত ভওেুআ হনআ।  
সুতযাং ভফদ‟য়াত হথব্রও অভাব্রদয াফধান ব্রত ব্রফ।  
 

৩১. ভীরাদ, ইদ- আ ভভরারৃন্নাফী- এফ ারন ওযা ভও জাব্রয়জ? 
মভদ জাব্রয়জ না য় তাব্রর অভাব্রদয অব্ররভ রাভাযা এফ ারন 
ওব্রযন হওন?  
উঃ  ভীরাদ, ইদ- আ ভভরারৃন্নাফী-  এফ ভফদ‟য়াত  নাজাব্রয়জ 

ওাজ। ওাযন এয ব্রে অল্লা  তাাঁয যসুরملسو هيلع هللا ىلص এয ে হথব্রও 

হওান দভরর হনআ। অভাব্রদয যসুরملسو هيلع هللا ىلص এয াাফীকন(যাঃ), 
তাব্রফয়ীকণ  ভফঔোত আভাভব্রদয হওঈ এফ ওব্রযন ভন।  
 

৩২. ভফদঅ‟তী ওাব্রজয ভযনভত ওী ওী? 
উঃ ভফদঅ‟তী ওাব্রজয ভযনভত র ৩ভি। ১. ঐ ভফদঅ‟ত মুক্ত 
অভারভি ফাভতর ব্রফ। ২. ভফদঅ‟ভত ফোভক্ত অল্লায রা‟নাতপ্রাপ্ত। 
৩. হকাভযাীয পব্রর ভফদ‟য়াতীব্রও জাান্নাব্রভ হমব্রত ব্রফ। ৪. 
ভফদঅ‟ভতব্রদয তফা ওফুর য় না ঐ ভফদঅ‟ত তোক না ওযা 
মিন্ত।  

যসুরملسو هيلع هللا ىلص ফব্ররনঃ “হম ফোভক্ত আরাব্রভ এভন ভওে ুনতনু ভৃি ওযর 

২৪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঈঃ এিা ম্পূণি কুপয  ভযও, অল্লায নাভ োড়া ব্রন্যয নাব্রভয 

ওভ ওযা ফা থ ওযা জাব্রয়জ নয়। যূর  ملسو هيلع هللا ىلص ফব্ররনঃ  
“হম ফোভক্ত অল্লা োড়া ব্রন্যয নাব্রভ ওভ/থ ওযব্ররা হ ভযও 
ওযব্ররা থফা কুপুযী ওযর[ভুনাব্রদ অভাদ/জাব্রভ- তীযভীভজ ] 
 

৩০. ভফদঅ‟ত ভও ফা ওাব্রও ফব্রর? 
উঃ াভযবাভলও ব্রথি ভফদঅ‟ত থি নফ- অভফষ্কায। ভওন্তু াযই 
বালায় ভফদঅ‟ত ব্ররা “অল্লায ওাব্রে ায়াব্রফয অায় দ্বীব্রনয 
নাব্রভ নতুন হওান অভর ফা প্রথা, ওথা  ভফশ্বা োরু ওযা, মা 
আরাভ এ ী দভরব্ররয ভবভিব্রত হনআ।” [অর- আভতোভ, ১/৩৭]  

হওান ভওে ু ভফদঅ‟ত জানায ভরূনীভত রঃ 
১. হওান ভফলয় ফা প্রথা ফা অভার নতুন প্রেরন মা নাফী 

  তায াাফাব্রদয মুব্রক ভের না। ملسو هيلع هللا ىلص
২. ভফলয় ফা প্রথা ফা অভারভি দ্বীন- আরাব্রভয াব্রথ ংমুক্ত 
ওযা।   
৩. ভফলয়ভি, প্রথা ফা অভারভিব্রও য়াফ রাব্রবয জন্য ওযা  
৪. এভন ভফলয় মায হওান কুয‟অন  ীসুন্নাব্রয দভরর 
হনআ। 

হমব্রতু যূর ملسو هيلع هللا ىلص ফব্ররব্রেন “আরাব্রভ ওর নফ- অভফষ্কৃত  

 

২৩ 

১৯.  অল্লাব্রও তাাঁয হদয়া নাভ ফাব্রদ ন্য নাব্রভ ডাওা 
[ হমভনঃ “হঔাদা”, ভফধাতা, ভফভধ, ঈযয়ারা ফরা]  
২০.  রৄধু অল্লায নাব্রভ নাভ যাঔা  ডাওা (অফরৃন ফেফায না 
ওযা) [ যাভব্ব,  যভান,  যভওফ,  যভভ,  কাপপায,  ঔাব্ররও 
আতোভদ]  ।  
২১.  অল্লা োড়া ব্রন্যয নাব্রভ ওভ ওািা [ অভায ভাব্রয়য 
ওভ,  কুযঅব্রনয ওভ,  নাফীয ওভ. . . ]  
২২.  ভয়,  ফাতা,  প্রওৃভত,  কাোরা,  াভন,  ফন্যা- রৃব্রমিাক 
আতোভদ হও কাভর হদয়া। 
২৩.  ভাজায- ওফব্রয পরু হদয়া,  ভভন্ন,  িাওা হদয়া,  ম্মান 
ওযা,  রীব্রদয বয় ওযা  তাব্রদযব্রও ন্নবাব্রফ হভব্রন হনয়া, 
ওফয- ভাজাব্রযয ঈব্রেব্রশ্য পয ওযা। 
২৪.  ওথায় ওথায় “মভদ” ফেফায ওযা [ হমভনঃ মভদ ঐ 
হরাওিা না থাওব্রতা তাব্রর অভযা ভব্রয হমতাভ,  মভদ অভভ 
না অতাভ তাব্রর িা হাত না!  তুভভ মভদ না থাওব্রত 
তাব্রর অজ ফিনা ব্রয় হমব্রতা,  ডাক্তায মভদ না থাওব্রর 
হ ফাোঁব্রতা না. . . ]  
২৫.  যূর ملسو هيلع هللا ىلص হও হুজুয নুয(ঃ) ফরা, নুব্রযয নাফী,  ভজন্দা 
নাফী,  অব্ররভুর কাব্রয়ফ ভব্রন ওযা। 
২৬.  ভৃত ফোভক্তয ( এভনভও নাফী যূর,  রীব্রদয)  ীরা 
হদয়া। 
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২৭. অল্লায ভাধেব্রভ ব্রন্যয ওাব্রে সুাভয ওযা ফা অল্লায নাব্রভ 
ফা ভফরুব্রে হওান অঈভরয়া- দযব্রফব্রয ওাব্রে নাভর হদয়া। (াযাভ) 
এোড়া ব্রনও প্রওায ভযও যব্রয়ব্রে। 
 

২০. ফড় ভযব্রওয ভাধেব্রভ ভানুব্রলয ভও ভযনভত ব্রফ? 
ঈঃ ফড় ভযও এয ভাধেব্রভ ভানুব্রলয ফ ৎ অভার নি ব্রয় মায়। 
জান্নাত াযাভ ব্রয় মায়, জাান্নাভ এ ভেযওার থাওব্রত ব্রফ। হওান 
েভা হনআ অভঔযাব্রত। ভান অল্লায ওথাআ এয দভররঃ 

“অয ফশ্যআ হতাভায ওাব্রে এফং হতাভায ফুিফতিীব্রদয ওাব্রে য়াী 
াঠাব্রনা ব্রয়ব্রে হম, অভন অল্লায াব্রথ যীও  ওযব্রর,  
অনায ভস্ত অভার নি ব্রফ এফং অভন ফশ্যআ েভতগ্রস্তব্রদয 
ন্তবুিক্ত ব্রফন।”   [সুযা মুভাযঃ ৬৫] 

ভান অল্লা তা‟অরা অব্রযা ফব্ররনঃ 
 “...ভনশ্চয় হম ফেভক্ত অল্লায াব্রথ যীও ওব্রয,  ফশ্যআ অল্লা 
তায ঈয জান্নাত াযাভ ওব্রয ভদব্রয়ব্রেন এফং তায ফাস্থান ব্রফ 
অগুন অয তোোযীব্রদয হওান াামেওাযী হনআ।” [সুযা ভাভয়দাঃ ৭২] 

 

২১. ভযওমকু্ত অভার ওী অল্লা ওফুর ওযব্রফন? 

১৭ 

  ۚ

“অল্লা োড়া অভানভবূ্র  মভীব্রন মাযা অব্রে হওঈ কাব্রয়ফ 
জাব্রন না অয ওঔন তাব্রদযব্রও ুনুরুভিত ওযা ব্রফ তা তাযা 
নুবফ ওযব্রত াব্রয না।” [সুযা নাভরঃ ৬৫] 

*কনও  হজোভতলীব্রদয ওথা ভফশ্বা ওযা কুপুযী। নাফীملسو هيلع هللا ىلص 
ফব্ররব্রেনঃ  
“হম ফোভক্ত হওান কনও ফা হজোভতলী এয ওাব্রে অর তঃয 
কনও মা ফব্ররব্রে তা ভফশ্বা ওযব্ররা, হ ভুরতঃ ভুাম্মাদ এয ঈয 
মা নাভমর ওযা ব্রয়ব্রে (কুয‟অন) তায াব্রথ কুপুযী ওযর।”  
    ভুনাব্রদ অভাদ/অফ-ু দাঈদ 
২৮. হওান হওান ভজভনব্রলয ীরা ওব্রয অল্লায ভনওি োয়া 
ভনব্রলধ? 
উঃ হম ফ ভজভনব্রলয ীরা ওযা মাব্রফ না তা ব্ররাঃ 
(১) ভৃত ফোভক্তয ীরা (২) নুভস্থত জীভফত ফোভক্তয ীরা 
(৩)ীয-  ভুভিদ রী- অঈরীয়া  নাফী- যূর হদয ভমিাদা ভদব্রয় 
ীরা ওযা। 
২৯. অল্লায নাভ োড়া ব্রন্যয নাব্রভ ভও ওভ ওযা জাব্রয়জ?  
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“হম ফোভক্ত তাভফম েুরাব্ররা হ ভযও ওযর” [ভুনাব্রদ অভাদ]  

২৫. অল্লা োড়া ওাব্রযা নাব্রভ ভান্নত ফা ওভ ওযা ভও জাব্রয়জ? 
ঈঃ না, এিা জাব্রয়জ নয়। হওননা অল্লায ওথাআ এয দভররঃ 

“আভযাব্রনয স্ত্রী মঔন ফব্ররভের, হ অভায যফ! অভায কব্রবি মা যব্রয়ব্রে 
ভনশ্চআ অভভ তা ঔাব্ররবাব্রফ অনায জন্য ভানত ওযরাভ।”  
     [অভর- আভযানঃ ৩৫]  
২৬. মারৃয ভফধান ভও? মারৃওযব্রদয াভস্ত ভও? 
ঈঃ মারৃয ভফধান রঃ ওাফীযা হকানা, অয ওঔব্রনা কুপুযী। ফস্থায 
ভযব্রপ্রভেব্রত মারৃওয ভুভযও অফায ওাব্রপয য়। এপ্রব্রঙ্গ 
অল্লা ফব্ররনঃ 

“য়তানযাআ কুপয ওব্রযভের। তাযা ভানুলব্রও মারৃভফদো ভো 
ভদত।”    [সুযা- ফাওযাঃ ১০২] 

২৭. কনও  হজোভতলীযা ভও কাব্রয়ফ এয ঔফয জাব্রন? এফং তাব্রদয 
ওথা ভও ভফশ্বা ওযা জাব্রয়জ? 
ঈঃ না, কনও  হজোভতলীযা কাব্রয়ফ এয ঔফয ভওেুআ জাব্রন না। 
কুয‟অব্রন ভান অল্লা ফব্ররনঃ 

 

২১ 

ঈঃ ভযওমুক্ত অভার অল্লা তা‟অরা ওঔব্রনা ওফরু ওযব্রফন না।  
ভান অল্লা ফব্ররনঃ 

“অয ফশ্যআ হতাভায ওাব্রে এফং হতাভায ফুিফতিীব্রদয ওাব্রে য়াী 
াঠাব্রনা ব্রয়ব্রে হম, অভন অল্লায াব্রথ যীও  ওযব্রর,  
অনায ভস্ত অভার নি ব্রফ এফং অভন ফশ্যআ েভতগ্রস্তব্রদয 
ন্তবুিক্ত ব্রফন।”   [সুযা মুভাযঃ ৬৫] 
 

২২. ভৃত রী- অঈভরয়া ফা নাফী- যূর  দ্বাযা এফং নুভস্থত 
জীভফত ফোভক্ত দ্বাযা ভও ীরা ওব্রয রৃ‟অ ওযা মায়? 
ঈঃ এরু ীরা ওব্রয রৃ‟অ ওযা াযাভ। ভান অল্লায ফব্ররনঃ 

“অল্লাব্রও ফাদ ভদব্রয় হতাভযা মাব্রদযব্রও ডাও,  তাযা ফাআ 
হতাভাব্রদয ভতআ ফান্দা।” [সুযা অযাপঃ ১৯৪]  

ভান অল্লা অব্রযা ফব্ররনঃ 
  ۚ

♦  

  ۚ  
 

১৮ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ۚ  ۚ  

থিঃ “হতাভযা তাব্রদযব্রও অফান ওয, মাব্রদযব্রও ভা‟ফুদ ভব্রন 
ওযব্রত অল্লা ফেতীত। তাযা নব্রবাভন্ডর  বূ- ভন্ডব্ররয ণু 
ভযভাণ হওান ভওেুয ভাভরও নয়, এব্রত তাব্রদয হওান ং হনআ 
এফং তাব্রদয হওঈ অল্লায ায়ও নয়। মায জব্রন্য নুভভত হদয়া 
য়,  তায জব্রন্য ফেতীত অল্লায ওাব্রে ওায সুাভয পরপ্রূ 
ব্রফ না। [সুযা াফাঃ ২২- ২৩]\ 
 

২৩. ঈভস্থত ফোভক্তয ভনওব্রি ভও াামে োয়া মাব্রফ? 
ঈঃ াামে োয়া মাব্রফ। হওননা কুয‟অব্রন যব্রয়ব্রেঃ 

  ۚ  ۚ

“...হম তাাঁয[ভুা (অঃ)] ভনজ দব্ররয হ তাাঁয ত্রু দব্ররয হরাওভিয 
ভফরুব্রে তাাঁয ওাব্রে াামে োআর। তঔন ভূা তাব্রও খভুল ভাযব্ররন 
এফং এব্রতআ তায ভতৃেু ব্রয় হকর।” [সুযা ক্বাাঃ ১৫]  

এ অয়াব্রত ভুা (অঃ) এয ভনওি এওজন ভজরুভ হরাও াামে 
োআব্রর ভুা (অঃ) ত্রুদব্ররয ভফরুব্রে তাব্রও াামে ওব্রযন।  
২৪. ভফভবন্ন ধযব্রনয হযাক,ফারা,ভুীফাত,ভফদ- অদ ফদ নজয 
হথব্রও ভভুক্তয জন্য-  ধাত ুদ্বাযা ভনভভিত অংভি,াথয, তাকা,  

১৯ 

ফারা,তূা,ওায়তন, ভি, হানা, রূা, ওাব্রড়য িুওযা, ভারৃভর, 
হরাায ফারা, হেব্রেি, অজভীভয তূা, ভাভিয দরা, আভরংব্রয ফারা, 
কুযঅব্রনয অয়াত দ্বাযা নওা এব্রও ফা অয়াত ওাকব্রজ ভরব্রঔ 
তাভফব্রজ- তভুাব্রয ফেফায ওযা, তাভফম- ওফম ফাভনব্রয় হমব্রওান 
জায়কায় ফা যীব্রয েুরাব্রনায ফোাব্রয ভফধান ভও?   
ঈঃ এগুব্ররা ফ ভযও  নাজাব্রয়জ। অল্লায ওথাআ এয দভররঃ 

  ۚ

“অয মভদ অল্লা হতাভাব্রও হওান রৃদিা দ্বাযা স্পি ওব্রযন তব্রফ 
ভতভন োড়া তা দূযওাযী হওঈ হনআ। অয মভদ হওান ওরোণ দ্বাযা 
স্পি ওব্রযন,  তাব্রর ভতভনআ হতা ফভওেুয ঈয েভতাফান।”  

[সুযা অন’অভঃ ১৭]   

সুতযাং এফ েুভরব্রয় হওান রাব হতা ব্রফআ না ফযং ভযও ব্রফ এফং 
এ ওাযব্রণ জাান্নাব্রভ হমব্রত ব্রফ। কুয‟অন  াভদ নুমায়ী 
ভফদ- অব্রদয ভুভক্তয জন্য ওযনীয় ২ভিঃ 
(১) বফধ োড়পুাঁও  ী রৃ‟অ ড়া (২) বফধ লধ ঔায়া 

এব্রেব্রত্র তাভফম- তুভায ফেফায ওযা ভযও। এ ফোাব্রয যসুরملسو هيلع هللا ىلص 
ফব্ররনঃ 
 

২০ 


